
93 

FLÁwo BEZERRA DE FuvAs 

PROFESSOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) 

Atualmente, o autoritarismo global consolidou-se a tal ponto que um 
formulador de utopia radical contra a globalização neoliberal observa que até 
mesmo as visões reformistas "não teriam podido se desenvolver plenamente 
sem se harmonizarem com as políticas neoliberais destinadas à superação de 
todas as barreiras opostas aos seus desígnios." Assim, em certos Estados-na-
ções centrais (como a França) e periféricos (como o Brasil), foram 
implementadas políticas sociais-liberais na busca de dourar a pílula neoliberal 
com certas medidas paliativas keynesianas. Essas experiências estatais pós-
modernas combinaram dois elementos, a saber: um aspecto forte, em que o 
intervencionismo estatal em favor da vivificação da economia de mercado foi 
preservado como uma herança comum da economia política burguesa con-
temporânea, especialmente de sua política econômica liberal (inspirada seja 
em Keynes, seja em Hayek); um aspecto fraco, em que as políticas públicas 

atacaram a universalização providencial, a inclusão do trabalho vivo nas cons-
tituições, o pleno emprego, etc., conforme a ideologia individualista domi-
nante para além do fordismo e na globalização. Neste contexto, "o Estado pós-
moderno passa a ser um simples ator das atividades mercantis, encarregado 
das funções de repressão e de controle. Por um lado, coloca-se em ação no 

mercado para enfraquecer as políticas públicas industriais, tecnológicas e so-
ciais; por outro lado, situa-se em ação sobre o mercado para a regulamentação 
da ordem, dos incentivos e da informação. Defendendo, sob os dois aspectos, 
a primazia da circulação sobre a produção." 2  

Michel Husson. Legrandbluffcapita!iste. Paris: La Dispute, 2001, p. 66. 

Flávio Bezerra de Farias, O Estado capitalista contemporâneo. São Paulo: Cortez, 2000, p. 51. 
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Portanto, a economia política do social-liberalismo, pretensamente nova 

ou de terceira via, não deve ser julgada pelo que ela diz dela mesma, mas 
deve ser interpretada como uma revisão tanto da apologia do rentista feita 

por Hayek quanto da eutanásia do rentista proposta por Keynes, cuja síntese 
contraditória implica a financeirização e a governança, ambas globais e 
corporativas, que levam à roleta global e aos bingos, assim como à crise e à 

corrupção. 3  
As políticas públicas do new labor latino tentaram seja amenizar as ambi-

ções de mudança do estado de coisas presente, seja tornar palatável a barbárie 
capitalista, "em nítido contraste com as condições que tornaram possíveis as 
políticas keynesianas durante um curto período". 4  Além do mais, "dada a 

crise estrutural do sistema do capital, mesmo que uma alteração conjuntural 
fosse capaz de criar durante algum tempo uma alternativa de instituir algu-
ma forma de administração financeira keynesiana do Estado, ela teria for-
çosamente uma duração muito limitada, devido à ausência das condições 
materiais que poderiam favorecer sua extensão por um período maior, mes-
mo nos países capitalistas avançados." 5  

O progresso pós-moderno na superação da social-democracia e do socia-
lismo real foi essencial no fracasso político do social-liberalismo, que se tor-
nou patente em diversos Estados-nações tanto centrais como periféricos: 
quer na França de Jospin, quer no Brasil de Lula. Ambos os governos ditos 
de centro-esquerda se acercaram tanto do neoliberalismo que, longe de 
praticarem "a virtude da moderação", tão elogiada pela filosofia política 
centrista de Bobbio, 6  bem mais responderam sim à economia de mercado do 

que nao à sociedade de mercado. Na França, as derrotas eleitorais dos parti-
dos no poder, no momento em que a política neoliberal estava sendo 

Nem mesmo o duelo entre Keynes e Hayek girou simplesmente em torno do debate Estado máximo 

versus Estado mínimo. Assim, em 1960, Hayek afirmou que "a velha fórmula do laissez-faire e da não-

intervenção não nos fornece critério adequado para distinguir entre o que é admissível e o que não o 

é num sistema de liberdade." (Friedrich August von Hayek. La constitution de la !iberté. Paris: Litec, 

1994, p. 231). 

lstván Mészáros. O século XX!: Socialismo ou barbárie? São Paulo: Boitempo, 2003, p. 95 

ldem: p. 97. 

6  Norberto Bobbio. Elogio deila mitezza. Milão: Linea D'Ombra, 1994. 
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implementada por uma composição de centro-esquerda (em 2002) ou de 
centro-direita (em 2004), são o reflexo de uma firme resistência dos traba-
lhadores à eliminação autoritária dos direitos sociais já conquistados, na era 
situada para além do fordismo e na globalização. No Brasil, uma tendência 
à alternância política semelhante já está se esboçando, com o fracasso do 
governo Lula, no seu início. Tais fenômenos exprimem a crise de legitimida-
de atual dos Estados-nações, mas não garantem uma resolução espontânea 
seja por meio de uma forma transnacional, cosmopolita ou imperial seja por 
intermédio de uma mudança do mundo sem tomar o poder estatal. 

A partir da dialética atual das relações globais entre o Estado e o capi-
tal, em outras ocasiões, 7  já foram criticadas duas abordagens, a saber: em 
primeiro lugar, as propostas ecléticas de substituir, por meio de uma nova 
grande transformação, 3  ou de combinar, no quadro de urna terceira via, 9  
as lógicas de primazia simultânea do mercado e do plano; em segundo 
lugar, as análises da mundialização do i'° que - no balanço das mu-
danças ocorridas com a instauração autoritária da dominância financeira 
- definem as funções estatais antes mesmo de apreenderem a forma-Esta-
do. A antecipação ontológica desta forma no quadro situado para além do 
fordismo e na globalização já foi esboçada pela filosofia política pós-mar-
xista ocidental. Agora, convém examinar as suas principais antevisões 
acerca do Estado globalizado, enquanto forma que se prolonga no tempo e 
se estende na escala mundial. 

EM As antecipações pós-marxistas ocidentais sobre o 
Estado globallzado 

Sem cair em qualquer farsa repetitiva da história (sob a dissimulação dos 
adjetivos neo ou new), trata-se aqui de uma crítica do Estado globalizado 

Flávio Bezerra de Farias, O Estado capitalista contemporâneo. São Paulo: Cortez, 2000; A globalização 
e o Estado cosmopolita. São Paulo: Cortez, 200!; Modelos de desenvolvimento e democratização. 

Desafio, n. 3, jan.-jun. 2001;Aeconomiapolíticadofinanceiro. Revista de Políticas Públicas,v. 7, n. 2, 

São Luís, jul.-dez. 2003; Na direção de uma nova economia. Outubro, n. 9, 2003. 

8 MichelAglietta. Le capitalisme de demain. Paris: Note dela Fondation Saint Simon, 11/1998. 

Anthony Giddens. The third way. Cambridge: Polity Press, 1998. 

° François Chesnais. La mondialisation du capital. Paris: Syros, 1994. 
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(prolongado, ampliado), o qual foi esboçado pela filosofia política pós-mar- 
xista ocidental, que está representada nas três tendências em torno das 
prospectivas sobre o Império," o Estado federativo europeu 12  e o Estado 

transnacional europeu.'3  

Para analisar as antecipações positivistas do pós-marxismo ocidental é 

preciso abordar a categoria vindoura do Estado globalizado (como uma for-
ma existente na escala imperial, federativa ou transnacional) como um ser 
rico em determinações, situado no tempo e no espaço, articulado organica-
mente com a base econômica, num contexto historicamente determinado, 
no sentido marxiano das categorias relativas às formações socioeconômicas, 
como sintetizado no quadro das páginas seguintes.' 4  

As utopias pós-marxistas de mudar o mundo por intermédio do Estado 
ampliado (na escala federativa ou transnacional) ou por meio do seu inver-
so (a multidão enquanto antinomia do Império) são mais abstratas 
(metafísicas) do que concretas (materialistas), ainda que estejam disfarçadas 
sob raciocínios de realpolitik e de reformismo - ou melhor, de funcionalidade 
e de conformismo ao desenvolvimento do capital na escala global. Na reali-
dade, o Estado nacional tornou-se o "j oão -teimoso" do Estado globalizado, 
porque o "desenvolvimento desigual e combinado", 15  que se amplia e se 
intensifica no capitalismo atual, age especialmente em termos de divisão do 
trabalho, que serve de eixo para a luta de classes, numa dialética situada na 
essência do Estado propriamente dito. Portanto, a causa substancial desta 
forma não foi superada nas formações socioeconômicas capitalistas contem- 

Michael Hardt e Antonio Negri. Ernpire. Paris: Exils, 2000; Antonio Negri. Cinco lições sobre Império. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 

12 Jürgen Habermas. Après I'État-nation. Paris: Fayard, 2000; Era das transições. Rio de janeiro: Tempo 

Brasleiro, 2003. 

3  Étienne Balibar. La crainte des masses, Paris: Galilée, 1997; Naus, citoyens d'Europe? Paris: La 

Découverte, 2001. 

4  Flávio Bezerra de Farias. O Estado capitalista contemporâneo. São Paulo: Cortez Editora, 2000. 

° Leon Ti Histoire de la révolution russe. Paris: Seuil, 1967, t. 1. 
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Ontologia do Estado na filosofia política pós-marxista ocidental 

Hardt e Negri 	1 	Habermas 	1 	Balibar 

Sobre a soberania, afirmam 

Silogismo 
a generalidade, mas negam a 

 
particularidade e a singulari- 

dade. Daí, a ontologia do Im-

pério. 

Sobre a soberania, afirma age-

neralidade e a particularidade, 

mas nega a singularidade. Daí, 

a ontologia do Estado federati-

vo europeu. 

Sobre a soberania, afirma a 

generalidade, a particula-

ridade e a singularidade. Daí, 

a ontologia do Estado trans-

nacional europeu. 

Estrutura 

Genealogia 

O Império propriamente 

dito emana de um poder 

constituinte, originário da 

dialética entre as forças pro-

dutivas e o sistema de do-

minação na escala mundial. 

Manifesta-se como governo 

global, cujos aparelhos bu-

rocráticos e administrativos 

são próprios à democracia 

constitucional. Aparece em 

organismos nacionais e 

supranacionais, que estão 

unidos sob a mesma lógica 

de governo. O FMI, o Bird 

e a OMC formam uma es-

trutura de organismos jurí-

dicos e econômicos mundi-

ais capaz de ultrapassar a efi-

cácia das estruturas jurídi-

cas nacionais. 

Após a 2  Guerra Mundial, 

ocorre a consolidação históri-

ca do mundo imperial, na 

expansão geral da governa-

bilidade disciplinar do we!fare 

state. Na sociedade discipli-

nar, a sociedade por inteiro, 

com todas suas articulações 

de produção e de reprodu-

ção, está subsumida à autori-

dade do capital e do Estado. 

Trata-se de uma sociedade-

usina, cujo futuro é a socie-

dade de controle, após 1989. 

E preciso construir a estru-

tura estatal européia do futu-

ro, por meio de suas funções 

de acumulação e de 

legitimação, para controlar os 

desencadeamentos da mun-

dialização do capital. Esta es-

trutura é deduzida da neces-

sidade que tem a União Euro-

péia de se tomar capaz de pre-

encher harmoniosamente 

suas funções de acumulação e 

de legitimação no seu espaço. 

É sob uma federação que exis-

tiria a força política de tomar 

decisões suscetíveis de corri-

gir os efeitos do mercado e 

de impor normas para a 

redistribuição. É necessária a 

elaboração da constituição eu-

ropéia. 

Deve-se deduzir a tendência 

à formação da federação eu-

ropéia dos novos problemas 

de regulaçáo, colocados pela 

mundialização no fim do sé-

culo XX. A partir de 1980,a 

mundializaçáo afeta certas de-

terminações-chave da forma 

do Estado social na Europa: a 

segurança jurídica e a eficácia 

do Estado administrativo; a 

soberania do Estado terri-

torial; a identidade coletiva e 

a legitimidade do Estado. 

O Estado europeu está es-

truturado como centro de 

poder que coloca a questáo 

de uma escolha. Tem um 

significado estatal, que é o 

da concentração da potên-

cia, da localização das instân-

cias dirigentes aparentes ou 

reais. Tem um outro signifi-

cado, mais essencial e mais 

difícil de apreender, que 

designa os lugares de cons-

tituição do povo, através da 

tomada de consciência cívica 

e da resolução coletiva das 

contradições que o atraves-

sam. Sua estrutura não pas-

sa de um concentrado de 

contradições manifestas 

numa constituição cidadã. 

A gênese do Estado trans-

nacional europeu exige a ul-

trapassagem das represen-

tações historicamente asso-

ciadas aos projetos de eman-

cipação e às lutas pela cida-

dania, que depois se torna-

ram obstáculos à sua reto-

mada, à sua invenção per-

manente. A Europa foi vin-

culada a projetos cosmopo-

litas, imperialistas, etc., ou 

à resistência que eles pro-

vocam e à seqüência de sua 

União no século XXI. 
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Fetichismo 

Fisco-finança 

Funções 

O Império está deslocalizado 

por inteiro, pois é o não-lugar 

da produção mundial onde o 

trabalho é explorado. Este 

processo não pode ser mais 

localizado. Na produção 

biopolítica, há uma hiper-

subjetivação da criação da ri-

queza social, o que está asso-

ciado à hiperpersonificação 

imperial, no sentido de que o 

não-lugar tem um coraçáo, um 

cérebro, um tronco e mem-

bros, na escala mundial. 

O fisco-finança imperial ultra-

passou o reformismo do 

we!fare state. O Império em 

si não se coloca diante de uma 

crise tomada como temporá-

ria e excepcional. Os investi-

mentos regalianos do Impé-

rio (poder para si) e todas as 

suas iniciativas políticas são 

construídos segundo o ritmo 

dos atos de resistência que 

formam o ser da multidão. 

Sob o ângulo do poder em si, 

os investimentos do Império 

sáo essencialmente negativos 

e desdobrados pelo viés de 

procedimentos calculados para 

colocar em ordem, por meio 

da coerção, as ações e os even-

tos que podem degenerar em 

desordem. 

Quando o governo imperial 

intervém, seleciona as pulsões 

liberadoras da multidão para 

destruí-las; em reaçáo, é im-

pulsionado para adiante pela 

resistência. Náo existe prima-

zia da forma-poder sobre o 

seu papel. O poder imperial 

entra em relação inversa com 

o poder da multidão. Nesta 

antinomia, existem as funções 

da multidáo no seio do Impé-

rio e vice-verso. 

O autor cai na reificação, pois 

pensa que as decisões de 

governança decorrem da di-

visão do trabalho numa escala 

mundial. Os aparelhos esta-

tais estão cada vez mais am-

pliados, compensando, pelo 

menos em parte, a perda da 

capacidade de açáo nacional. 

Os que personificam estes 

aparelhos não são mais, na 

rede mundial das trocas, os 

nós que lhes haviam imposto 

uma estrutura interestatal. 

Os capitais numerosos mun-

dializados exercem sobre os 

recursos do Estado uma pres-

são fiscal cada vez mais forte, 

afetando os meios de exis-

tência do Estado nacional para 

si, que se torna parcimonioso 

ao extremo. O fisco-finança 

do Estado nacional em si pas-

sa por uma situação parado-

xal: do ponto de vista dos or-

çamentos públicos, ao mes-

mo tempo em que é neces-

sário tomar medidas de estí-

mulo ao crescimento, tais 

medidas são, desde então, 

impossíveis de ser tomadas 

nas fronteiras nacionais. A 

saída deste impasse se en-

contra numa solução para a 

dívida futura da federação. 

As funçóes da federação resi-

dem em ampliar e aprofundar 

a democracia social e política 

no seu território, na era da 

mundialização, porque deixa-

ram de funcionar tanto o soci-

alismo quanto a social-demo-

cracia num só país. E preciso 

náo abandonar os benefícios de 

uma política de adaptação das 

condições nacionais à com-

petitividade. A ação estatal se 

define por uma adaptação polí-

tica à mundialização. 

A personificação da Europa 

já se concentra, em potência 

e em localização, nas instân-

cias dirigentes nas suas capi-

tais. Existe burocratismo em 

excesso, mas pouco Estado, 

no sentido da instituição po-

lítica. A ideologia dominante 

busca manter descartados os 

poderes constituintes reais 

e encerrar as perspectivas 

da democratização. A reifi-

cação decorre do medo das 

massas. 

No centro, a autonomia fis-

co-financeira em relação ao 

FMI sempre foi muito am-

pla, mesmo levando-se em 

conta que a dívida pública é 

uma relação polltica e econô-

mica jamais totalmente sub-

metida à primazia da sobera-

nia. Esta submissão torna-se 

decisrva na era da mundiali-

zação, pois uma de suas ca-

racterísticas é a colocação em 

concorrência dos territórios 

no mercado mundial, por 

meio tia luta das taxas de ju-

ros e das pollticas fiscais. A 

dívida pública dos Estados 

transforma-se, então, em ins-

trumento do mercado, para 

desenvolver a concorrência 

dos conjuntos nacionais de-

mandantes de investimentos. 

As funções do Estado trans-

nacional europeu devem ser 

estabelecidas na dinâmica da 

acumulação na escala mun-

dial. Assim, será preciso 

quer desmantelar inteira-

mente o Estado social e a 

cidadania social, quer des-

vincular, progressivamente, 

a cidadania de sua definição 

puramente nacional e garan-

tir direitos sociais que te-

nham um caráter trans-

nacional. 
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Teleologia 

A sociedade imperial está 

sempre e em toda parte em 

ruptura. Mas a crise da 

modernidade não sugere ne-

nhuma derrocada iminente ou 

necessária; do mesmo modo 

que a corrupção do Império 

não indica nenhuma perspec-

tiva teleológica de fim iminen-

te. O declínio e a queda do 

Império são inevitáveis. Sua 

saída permanece imperial não 

do ponto de vista de um povo 

e de sua história, mas sim-

plesmente como tecido de 

uma dimensão ontológica hu-

mana que tende a se tornar 

universal. A multidáo só se 

coloca contra o Império para 

ter direitos constitucionais à 

cidadania mundial, a um salá-

rio social e à reapropriação. 

Na era da mundialização, a 

solidariedade universal na Eu-

ropa é cada vez mais elevada. 

É preciso avançar na direção 

de uma federação na Euro-

pa, na perspectiva cosmopo-

lita, visando criar as condi-

ções necessárias para uma 

política interior em escala pla-

netária. Trata-se de buscar, 

de forma ordenada, justa e 

programática, dois objetivos: 

criar uma Europa social e fa-

zer com que ela lance todo o 

seu peso no cosmopolitismo. 

Os movimentos sociais e as 

ONGs ignoram as fronteiras. 

Mas é indesejável a ocorrên-

cia do fim imediato do Esta-

do-nação, em proveito do 

projeto de unificação política 

do mundo. 

A mundialização exige uma 

reinvenção da política que é 

o fim sistêmico do Estado 

Europeu. Isto passa pela 

constituição da cidadania e 

pela emandpação, pela muta-

ção e pela civilidade. Esta ta-

refa só pode ser cumprida 

tanto pelo alto quanto por 

debaixo, em função de prin-

cípios de direito e de inte-

resses populares. O Estado-

nação extingue-se, mas man-

tém uma potência secreta 

residual, capaz de perturbar 

a cogestão dos cidadãos eu-

ropeus e de produzir, sobre 

as personal idades e as vidas 

individuais, efeitos devasta-

dores. O Estado europeu 

preencherá o vazio, a aliena-

ção, a violência e o medo 

vindos deste processo. 

porâneas. Até mesmo a atual formação estadunidense segue a lógica de que 
as coisas são globais ou nacionais conforme as circunstâncias - ou melhor, 
de acordo com seus interesses capitalistas e imperialistas. Assim, os Estados 
Unidos da América são globais quando impõem a outros Estados-nações a 
abertura ao comércio mundial e, simultaneamente, são nacionais quando 
impõem tarifas protecionistas sobre o aço e os produtos agrícolas. Além dis-
so, são globais quando exigem da Sérvia que seus cidadãos suspeitos de 
crime de guerra sejam julgados em Haia, no Tribunal Penal Internacional 
para a Iugoslávia; mas, ao mesmo tempo, são nacionais quando pressionam a 
Sérvia para assinar um tratado bilateral para excluir os cidadãos 
estadunidenses suspeitos daquele mesmo tipo de crime de serem entregues 
ao novo Tribunal Penal Internacional, também sediado em Haia. 

Em vez de exprimir a dialética da forma estatal como uma "especificação 
histórica",' 6  os discursos conformistas hodiernos afirmam freqüentemente, 

160 método marxiano "concebe, com efeito, na sua singularidade histórica todas as instituições e 

todas as relações existentes no seio da sociedade burguesa." (Karl Korsch. Karl Marx. Paris: Champ 

Libre, 1971, p. 37). 
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como mostram Aguiton e Bensaïd, que "o triunfo planetário do mercado 
teria abolido o sistema das desigualdades e das dominações estatais em pro-
veito de um espaço homogêneo das trocas, da circulação monetária, e dos 
direitos do homem." 17  Além de promover a "mistificação que acopla merca-
do e democracia", 18  o conformismo atual faz "uma representação absoluta-
mente errada das realidades do presente para que elas se ajustem ao futuro 
desejosamente antecipado." 19  

Com efeito, no quadro sinóptico acima, foram evidenciados os principais 
aspectos ontológicos estatais do revisionismo contemporâneo em relação ao 
pensamento crítico e revolucionário marxiano. As utopias pós-marxistas oci-
dentais são até mesmo vivazes em alto grau, pois não esgotaram suas energias 
mitificantes com o advento da era pós-moderna. As antecipações reformistas 
destes autores se confrontam naturalmente com as tarefas radicais de com-
preender e de superar o estado de coisas presente, na pós-modernidade. 

Neste contexto, a ruptura dos pós-marxistas relativamente à compreensão 
e à superação do estado de coisas presente foi sublinhada acima sob múltiplos 
aspectos, a saber: em termos de silogismo, de estrutura, de genealogia, de 
fetichismo, de existência em potência (em si) e em ato (para si), de teleologia 
e de funções estatais. Afinal de contas, a contribuição destes pensadores so-
bre a natureza e o papel do Estado globalizado (prolongado, ampliado) está 
longe de ser acabada, ainda que já tenham apreendido as tendências autori-
tárias do Estado de nosso tempo. Porém, como autores pós-marxistas, não se 
posicionam mais contra o Estado em si e para si - embora suas teorias sejam 
críticas das formas sociais e históricas da globalização neoliberal. 

Terminam, enfim, por abandonar o comunismo, isto é, a "antecipação 

concreta" 20  que orienta o "movimento real que abole o estado atual." 2 ' Por 

não residir num processo endógeno e sistêmico de desenvolvimento do capi- 

7̀ Christophe Aguiton e Daniel Bensaïd. Seattle, Porto Alegre, Genes. Contre Temps, n. 2, set. 2001. 

p. 7. 

8  Georges Labica. Gramsci, Lenin, Ia rivoluzione. In: Alberto Burgio e Antonio A Santucci (orgs.). 

Gramsci ela rivoluzione in occidente. Roma: Riuniti, 1999, p. 47. 

11  lstván Mészáros. O século XXI. Op. cit., p. 76. 

20  Ernst Bloch. Le principe espérance. Paris: Gailimard, 1982, t. II, p. 211. 

21  Karl Marx e Friedrich Engeis. L'ldéologie ollemonde. Paris: Éditions Sociales, 1976, p. 33. 
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talismo, capaz de levar a uma "destruição criadora", 22  esse movimento revo-
lucionário não implica numa simples transição paradigmática no contexto 
da sociedade capitalista para uma era situada para além do nacional 
(Habermas), transnacional (Balibar) ou imperial (Hardt e Negri). Na pas-
sagem do capitalismo para o comunismo como uma utopia concreta, há um 
conjunto de premissas socialistas radicais, de natureza política, social, eco-
nômica e institucional, a saber: 

12) A superação da democracia burguesa formal e o advento de uma 

verdadeira democracia política, de acordo com sua crítica marxista clássi-
ca. Esta crítica exige o desenvolvimento efetivo da liberdade e da igualda-

de para todos os cidadãos, assim como a eliminação da repressão, dos apare-
lhos burocráticos e suas formas de representação. Tudo isto com a finalidade 
de favorecer a participação das massas trabalhadoras na gestão dos interes-
ses gerais da sociedade. 

2) A superação da exploração e da dominação sob a forma da valoriza-
ção. Sobretudo, para que se imponha a primazia da satisfação das necessida-
des sociais e uma nova divisão da jornada de trabalho, por um lado, mais 
favorável às atividades de gestão democrática (tanto do processo de traba-
lho, da habitação, etc., quanto dos interesses gerais); por outro lado, mais 

favorável ao lazer e à ocupação dos trabalhadores no que concerne às suas 
atividades produtivas específicas. 

32) A superação da divisão capitalista do trabalho, que é a fonte e o 
fundamento objetivo da existência dos aparelhos burocráticos e administra-
tivos burgueses. Isto na finalidade de romper com as condições naturais que 
fazem com que as lutas de classes continuem a existir. 

42) A superação do mercado, por meio da criação de um sistema de 
planejamento democrático e centralizado, tendo por finalidade a emergên-
cia gradual da abundância, num processo de alocação dos recursos, que 
envolva liberdade, consciência e escolhas ex ante, originárias dos produto-
res/consumidores /cidadãos. 23  

22  Joseph A. Schumpeter. A teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril Cultura!, 1982 

Ernest Mandei. Power and Money. Londres/Nova York: Verso, 1992, p. 197 e ss. 
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Portanto, não se consegue mudar concretamente o mundo sem tomar o 
poder estatal, para desencadear - por intermédio de novos poderes ineren-
tes a um processo de democratização sob a hegemonia das massas trabalha-
doras - a extinção do Estado burguês, a qual exige essencialmente a supe-
ração das condições objetivas (divisão capitalista do trabalho) que fazem 
com que a luta de classes continue a existir. 24  As abordagens pós-marxistas 
ocidentais, ao contrário, buscam sustentar utopias abstratas, isto é, fazem 
antecipações sobre o Estado globalizado, seja ampliado (na escala federati-
va ou transnacional) ou o seu inverso (a multidão antinômica ao Império). 
Estas abordagens ignoram (desprezam, ocultam, etc.) as determinações de 
classe (tanto nacionais, quanto internacionais) que consolidam a subjetivi-
dade revolucionária -, de sorte que os movimentos sociais (em Habermas), 
as massas (em Balibar) ou a multidão (em Hardt e Negri) são considerados 
como forças antinômicas que, por um lado, dinamizam a sociedade na era 
pós-moderna e, por outro lado, tornam efetiva a mudança. 

Para Hardt e Negri, "a Europa e a modernidade não são construções nem 
unitárias nem pacíficas; desde o começo, se caracterizam por lutas, conflitos 
e crises", 25  cuja mediação viria a ser a soberania do Estado-nação, que co-
locaria lado a lado dois movimentos contraditórios, quais sejam, entre seus 
aspectos endógenos e exógenos. Todo poder deveria fazer de sua natureza 
imanente e constituinte (liberação, progresso e desejo) sua natureza trans-
cendente e constituída (crueldade, reação e ordem); do mesmo modo que 
toda forma-Estado deve fazer do Estado propriamente dito um governo e 
que "toda nação deve fazer de sua multidão um povo." 26  

A ontologia do Império deriva os diversos tipos de Estado tendo por base 
esta antinomia positivista da soberania do Estado-nação. Assim, o Estado 
patrimonial e absolutista é deduzido por meio de uma abordagem funcionalista 

24  Viadimir 1 Lenine. Oeuvres Choisies. Moscou: Éditions du Progràs, 1975, v. 2. 

25  Michael Hardt e Antonio Negri. Empire. Paris: Exils, 2000, p. 102. 

26  !dem, p. 140. 
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e regulacionista, de sorte que "este tipo de Estado foi a forma política requerida 
para regular as relações sociais feudais e as relações de produção. 1 ' 27  Segundo 
o mesmo método, existe ainda a dedução dos tipos de Estado nacional. Trata-
se de uma tipologia inerente às lutas burguesas e às lutas de liberação relati-
vas ao imperialismo. Num caso, "o conceito moderno de soberania transfere 
seu epicentro da mediação dos conflitos e das crises para a experiência unitá-
ria de uma nação-sujeito e de sua comunidade imaginada"; no outro, "todas 
as funções opressivas da soberania moderna prosperam inevitavelmente com 
toda a sua força." 28  É a partir da mesma antinomia positivista que os teóricos 
do Império sublinham o "barbarismo" e o "totalitarismo" do Estado-nação, 29  
que "não consiste simplesmente em totalizar os efeitos da vida social e em 
subordinar os mesmos a uma norma disciplinar global, mas também em negar 
a própria vida social, a erosão de seus fundamentos e o escamoteio da própria 
possibilidade de existência da multidão. O que é totalitário é o fundamento 
orgânico e a fonte unificada da sociedade e do Estado." 3° 

De maneira similar, o valor serve também de base racional para a socieda-
de capitalista (e, portanto, para seu Estado). Então, há um elo orgânico entre 
o valor, o totalitarismo, a barbárie, etc. Por isso, Hardt e Negri enaltecem os 
aspectos positivos, para todos os republicanos, da constituição do Império pós-
moderno (ausência de valor) relativamente ao imperialismo moderno (pre-
sença do valor): "Atualmente, ser republicano significa então, antes de tudo, 
lutar no interior do Império e construir contra ele, sobre seus terrenos híbridos 
e flutuantes. E, devemos acrescentar aqui - contra todos os moralismos e 
todas as posições de ressentimento e de nostalgia - que este novo terreno 
imperial fornece possibilidades maiores para a criação e para a liberação. A 
multidão, na sua própria vontade de ser-contra e seu desejo de liberação, 
deve empurrar sua ponta através do Império para sair do outro lado." 3 ' 

27 Idem, p. 130. 

28 Idem, p. 143 e 147. 

29 Idem. Sobre este assunto, o eurocentrismo seria comum a Karl Marx, a Toussaint Louverture e 

Bartolomé delas Casas, e sua ideologia nacionalista seria comum aos keynesianos, aos nazistas, aos 

stalinistas, aos maoístas e aos antimundialistas (Idem. p. 153 e ss). 

30 Idem, p. 151. 

31 Idem, p. 272. 
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No quadro "da síntese entre poder constituinte e poder constituído, por 
um lado, e entre dinâmica das forças produtivas e relações de produção, do 
outro", como a multidão se tornaria cada vez mais um ajuntamento unitário 
entre múltiplos aspectos objetivos (forças produtivas) e subjetivos (relações 
de produção), seria por isso mesmo uma categoria mais eficaz, no que concerne 
à superação do estado de coisas presente, do que a simples subjetividade 
revolucionária, inerente à luta da classe operária, excessivamente marcada 
pelos movimentos nacionais progressistas, socialistas e antiimperialistas. 32  
Para estes autores, a soberania imperial "não está organizada em tomo de 
um conflito central, mas, ao contrário, em torno de uma rede mutante de 
micro-conflitos. As contradições da sociedade imperial são fugidias, 
proliferativas e não-localizáveis: encontram-se em toda parte." 33  

A concepção epistemológica e ontológica do Império representa a nega-
ção tanto da investigação quanto da exposição marxiana. Sob o aspecto da 
soberania imperial, representa também a negação da tese da luta de classes 
como motor da história. Por isso, a ideologia do Império não deve ser tomada 
como um novo manifesto comunista correspondente ao ambiente virtual e de 
milenarismo pós-moderno. Na realidade, a fenomenologia de Hardt e Negri 34  
está à altura de constatar que ocorrem duas mutações estatais contemporâ-
neas, que se manifestam na reestruturação pós-moderna do Estado-nação e 
na demolição cosmopolita da soberania da maioria dos Estados-nações. 35  Po-
rém, eles se esqueceram de esclarecer que isto se coloca em termos relativos 
para os países do centro e em termos absolutos para os países da periferia. Para 
eles, "o mundo não está dividido em dois e segmentado em campos opostos 
(centro versus periferia, 'primeiro mundo' versus 'terceiro-mundo'), mas, ao 
contrário, é e sempre foi definido por inumeráveis diferenças, parciais e 
mutantes." 36  Negam a particularidade (o centro e a periferia), em proveito de 
uma globalização abstrata, que reúne a generalidade (o mundo) e a singula-
ridade (as inumeráveis diferenças), sem nenhuma mediação. Portanto, não 

Idem, p. 147. 

Idem, p. 251-252. 

Idem eAntonio Negri e Michael Hardt.l! lavorodi Dioniso. Roma: Manifesto Libre, 1995. 

' Flávio Bezerra de Farias. A globalização e o Estado cosmopolita. São Paulo: Cortez, 2001, p. 65. 

Michael Hardt e Antonio Negri. Op. cit., p. 187. 
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construíram um silogismo dialético e materialista, mas, ao contrário, mergu-
lharam numa antinomia idealista e subjetivista. 

Na visão antinômica dos fenômenos estatais atuais, existe a idéia de 
ruína pós-moderna do Estado, em proveito das novas formas de poder que 
operam na escala mundial, com a implementação de uma regulação na es-
cala mundial - cosmopolita (em Habermas), transnacional (em Balibar) e 
imperial (em Hardt e Negri). 

Esta nova forma é definida pelos últimos como "gestão das hibridações", na 
suposta ausência "da oposição dialética". 37  Viu-se acima que os fatos contrá-
rios são teimosos, razão pela qual urge atualizar a tese marxiana da extinção 
do Estado, que passa pela superação real e radical do caráter mercantil sim-
ples ou desenvolvido da economia mundial capitalista (e, portanto, do valor e 
da mais-valia), assim como pela oposição à forma mediadora do mercado capi-
talista global, que permanece imperialista. Apesar dos conflitos mais ou me-
nos violentos, por causa dos diversos interesses imperialistas, a regulação na 
escala mundial já se encontra mais ou menos definida sob a dominação dos 
Estados Unidos, aos quais se associam a Europa e o Japão. A regulamentação 
jurídica internacional que lhe corresponde se torna mais ou menos consolida-
da, embora os Estados Unidos freqüentemente a interpretem pelo viés do 
unilateralismo e da barbárie. Assim, não se encontram mais excluídas do ho-
rizonte político nem "a variável do terrorismo internacional como possível 
resposta a uma ulterior concentração do poder internacional nas mãos das 
grandes potências" 33 , nem "a utopia concreta do comunismo planetário, para 
superar globalmente o estado de coisas presente, para compreender e transfor-
mar o mundo no sentido marxiano do termo." 39  Neste sentido, deve-se per-
manecer na perspectiva da crítica das armas (Marx), fundada sobre uma posi-
ção crítica e revolucionária. Em compensação, a arma da crítica na variável 
do terrorismo internacional já colocou em prática a premonição de Ani Difranco 
de que "cada utensílio é uma arma, se a gente o maneja bem" 40 , especialmen-
te nos ataques de 11 de setembro de 2001. 

' Idem, p. 253. 

38 Danilo Zolo. 1 signori delia pace. Roma: Carocci, 1998, p. 65. 

Flávio Bezerra de Farias. A globalização e o Estado cosmopolita. São Paulo: Cortez, 2001, p. 65-66 

° Michaei Hardt e Antonio Negri. Op. cit., p. 7. 
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Entretanto, não é somente na perplexidade imediata das primeiras rea-
ções oficiais a este ato terrorista que se pode dizer o mesmo de uma outra 
premonição, de Deleuze e Guattari, qual seja: "olhamos a máquina de guer-
ra ( ... ) fixar sua vista sobre um novo tipo de inimigo, não mais um outro 
Estado ou mesmo um outro regime, mas o inimigo qualquer." 41  De fato, eis o 
que representa a estratégia da "guerra preventiva" colocada em prática em 
2003, por meio da invasão do Iraque. 42  

Enfim, existe ainda uma falsa aparência, que busca ocultar a dupla 
responsabilidade do imperialismo e do integralismo neste "ameaçador" e 
desastroso "momento do bumerangue", 43  pois se sabe que, neste caso, o 
inimigo de hoje é o amigo de antigamente. Por outro lado, os povos norte-
americano, afegão e iraquiano, igualmente vítimas do bumerangue, não 
sofrem este golpe (esta crise, esta guerra) da mesma maneira, pelo menos 
pelo fato de que o espaço do desenvolvimento desigual não é contínuo e 
uniforme. Aliás, os guerreiros fanáticos do Bem contra o Mal não fazem o 
mesmo uso das armas, das torres, dos aviões, das montanhas e das areias. 
Enfim, diante de um fracasso teórico e prático tão espetacular da passa-
gem do imperialismo ao Império, é preciso criticar, como Thenard, a ade-
são à lógica do seguinte silogismo imperialista: "porque o terrorismo é um 
totalitarismo, porque os Estados Unidos são urna democracia, o apoio à 
América não se discute." 44  

À luz do 11 de setembro de 2001, da guerra contra o Iraque, etc., a obra 
Império toma urna singular ressonância, porém não se quer cair no fetichismo 
do herói do romance de Salman Rushdie: "A América era o terreno de jogo 
do mundo, seu regulamento, seu árbitro e sua bala. Mesmo o antiamericanismo 
era americanismo disfarçado, porque reconhecia que a América era o único 
jogo em cartaz e a questão americana, o único caso em curso." 45  Também 
não se pretende cair no fetichismo do "princípio fundamental do Império", 

Idem, p. 521. 

Flávio Bezerra de Farias. Filosofia política do América. São Paulo: Cortez, 2004. 

Michael Hardt e Antonio Negri. Op. cit., p. 172. 

Libération, Paris, 4 out. 2001, 

Libération, Paris, 4 out. 2001: p.VIl 
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ou seja, acreditar "que seu poder não tem nem terreno nem centro atual e 
localizável. "46 

Segundo um cientista político influenciado pelo pós-marxismo ociden-
tal, a mudança revolucionária não deveria ser concebida em termos de to-
mar o poder do Estado, 47  nem mesmo para instaurar um processo de demo-
cratização 48  a favor do interesse de classe dos oprimidos e explorados (outro-
ra defendido pelas utopias sociais), assim como da dignidade humana dos 
humilhados e ofendidos (outrora defendida pelo direito natural), os quais 
se atualizam e se desenvolvem, em profundidade e em extensão, na anteci-
pação concreta do comunismo.49  

Holloway, ao contrário, interpretou, em geral, o "significado da revolu-
ção hoje" como residindo em "mudar o mundo sem tomar o poder" e, em 
particular, sem qualquer mediação estatal. Porque, em primeiro lugar, du-
rante o século passado, nos enfoques reformistas ou revolucionários, "se o 
paradigma estatal foi o veículo de esperança durante grande parte do sécu-
lo, se converteu cada vez mais no assassino da esperança à medida que esse 
século avançava. 1150  Em segundo lugar, "a rede de relações sociais em que os 
Estados nacionais particulares estão imersos é - e foi desde o começo do 
capitalismo - uma rede global", 5 ' de maneira que, implicitamente, esta ca-
tegoria seria eterna e imutável. 

A partir da premissa de que foram absolutas as experiências historicamen-
te determinadas de mudança através do Estado ocorridas no século XX (sob 
as configurações da s ocial- democracia e do socialismo real), este cientista 
político pós-marxista ocidental elaborou uma utopia abstrata destinada espe-
cialmente aos críticos que ignoram o que significa "revolução" no século XXI, 

46 Michael Hardt e Antonio Negri. Op. cit., p. 462. 

47 John Holioway. Mudar o mundo sem tomar o poder. São Paulo: Viramundo, 2003, p. 249. 

48 Gy5rgy Lukács. Sociaiisme et démocratisation. Paris: Messidor! Sociales, 1989, p. IS. 

Ernst Bloch. Le Principe Espérance, Paris: Gailimard, 1982, t. II e Droit naturel et dignité humaine. 
Paris: Payot, 2002. 

50 John Holloway. Op. cit., p. 25. 
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embora reconheçam, paradoxalmente, que a "mudança revolucionária" seja 
"mais desesperadamente urgente do que nunca" 52  - razão pela qual, para ele, 
urge ressuscitar a esperança, apostando na existência do "antipoder" 53  e na 

luta pela "dignidade", 54  ambos sem frase e, portanto, a-históricos. 
Conforme o método dito zapatista empregado por Holloway, "perguntan-

do, caminhamos." 55  Portanto, seria conveniente perguntar ao criador do 
"princípio esperança" 56  qual o verdadeiro significado de uma revolução que 
assegure os direitos relativos à dignidade humana. Em primeiro lugar, a res-
posta não reside em superar o capitalismo sem tomar o seu Estado, na medi-
da em que "certamente, nota bene, não se trata nem em Engels nem em 

Lênin de abolição, mas de extinção do Estado; nem do ponto de vista tempo-
ral nem do ponto de vista do próprio ser, não se trata de eliminar de imedi-
ato o Estado, segundo a receita anarquista, mas de conquistá-lo para torná-
lo, através dele mesmo, sempre mais supérfluo numa economia socialista 
dirigida."57  Em segundo lugar, caso se esteja vivenciando realmente "o soci-
alismo, um dos seus signos, é que foi apanhada, limpada e levantada a ban-
deira dos direitos do homem, a qual o Estado de direito burguês havia de-
preciado, e que o Estado de ilegalidade fascista, enquanto despotismo, ha-
via totalmente aniquilado", 58  sem esquecer as mazelas da "ciência do direi-
to" do socialismo real, que "impõe normas, sem que se possa perceber a 
mínima diferença entre a classe proletária e as classes precedentes." 59  Em 

terceiro lugar, não se trata de um paradigma (de natureza antinômica) en-
volvendo o poder e o antipoder, o Império e a multidão, etc., mas de um 
processo de democratização (de natureza dialética), em conformidade tan- 

' !dem. p. 28. 

52 !dem. p. 315. 

Idem. p. 234. 

Idem, p. 226. 

!dem,p. 315. 

Ernst Bloch. Le Principe Espérance. Op. cit.. 

' Ernst Bloch. Droit naturei et dignité humaine. Op. cit., p. 273. 

58 Idem, p. 173. 

Idem, p. 270. 
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to com o "direito natural subjetivo radical e sua reivindicação: de cada um 
segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades", quanto com 
o "direito natural objetivo radical: a solidariedade", os quais "são suficientes 
enquanto postulados para governar os direitos", 6° na passagem socialista do 
capitalismo ao comunismo. 

Enfim, nas antecipações positivistas do pós-marxismo ocidental sobre o 
Estado globalizado, as únicas alternativas são a governança ou a anarquia 
globais. 6 ' O princípio da extinção do Estado por meio de uma democracia 
proletária, ao contrário, também deve se estender (se aplicar) no nível inter-
nacional. Este processo de democratização "não poderá deixar de exigir, 
como uma das suas condições e como seu corolário, a redefinição do 
internacionalismo, única alternativa adequada à mundialização capitalista 
em curso."62  As utopias pós-marxistas ocidentais, ao inverso, em vez de sus-
tentarem a bandeira do "princípio esperança", 63  precipitam-se (a priori) na 
direção de uma posição para além do Estado nacional, de onde proclamam: 
"O rei morreu! Viva o rei!". Evidentemente, o Estado-nação ainda se move, 
pois a ruptura operária persiste diante da integração operária do modelo de 
capitalismo pós-moderno (dito patrimonial, cognitivo, etc.). 

60  !dem. p. 285. 

60  Giovanni Arrighi e BeverlyJ. Silver. Caos e governabilidade. Rio de janeiro: Contraponto/UFRJ, 2001. 

62  Georges Labica. Gramsci, Lenin, Ia rivoluzione. Op. cit., p. 47. 

63  Ernst Bloch. Le Principe Espérance. Op. CiL 

REVISTA OUTUBRO, N. 1 1, 2004 . 


